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Rezultatele CVS

Despre
rezultatele CVS

Pentru atingerea obiectivului general de 
dezvoltare a competențelor democratice și 
interculturale ale copiilor și profesorilor în 
contextul școlii primare, patru (4) rezultate 
asociate au fost dezvoltate și utilizate în 
proiectul CVS: un curs de formare pentru 
profesori, un curriculum pentru copii, o 
aplicație pentru profesori și un studiu 
științific.  
 
Conținutul celor patru rezultate este bazat 
pe Cadrul de referință al competențelor 
pentru cultura democratică (RFCDC) al 
Consiliului Europei.  
 
Paginile următoare ale acestui pliant 
conțin un rezumat al fiecărui produs CVS.

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the content, which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use, which may be made of the information contained therein.
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Sonia Ingoglia, coordonator
sonia.ingoglia@unipa.it

Nora Wiium, coordonator al comitetului 
de comunicare
nora.wiium@uib.no

Informații detaliate despre proiectul CVS, 
la această adresă:
https://www.cvs-project.eu/

Parteneri CVS

Universități
• Universitatea din Palermo, Italia
• Universitea din Bergen, Norvegia
• Universitatea din Surrey, Marea Britanie

Școli
• Secondary school “Ivan Vazov”, Mezdra, 

Bulgaria
• Direzione Didattica Statale 2° Circolo 

“Giuseppe Cirincione”, Bagheria, Italia
• Slettebakken skole, Bergen, Norvegia
• Scoala Gimnaziala Nr. 9 “Nicolae 

Orghidan”, Brasov, Romania
• CEIP “Manuel Foguet”, Vinaros, Spania

Organizații non-guvernamentale
• Associazione Identità, Sviluppo, 

Integrazione Onlus (ISI), Palermo, Italia

Responsabil software
• RODAX Management, București, 

Romania



Aplicația CVS 
pentru profesori

Aplicația CVS este un instrument de 
supraveghere creat în principal pentru 
profesori. Cele două funcții principale ale 
acesteia sunt de a oferi:

1. Un „manual de instruire” electronic 
pentru utilizarea cursului  CVS și a 
curriculumului CVS; 

2. Un instrument de evaluare pentru 
profesori, precum și rezultatele 
evaluării pentru cercetătorii CVS. 

Aplicația CVS funcționează pe desktop, 
laptop, tabletă și mobil și este accesibilă 
cu informații de conectare prin intermediul 
site-ului web CVS: www.cvs-project.eu.

Partenerul CVS Software House, RODAX 
Management, România, este responsabil 
pentru dezvoltarea și gestionarea aplicației 
CVS.

CVS studiu 
de specialitate

Studiul CVS cuprinde toate activitățile 
de cercetare ale proiectului CVS și are 
ca obiectiv general testarea eficacității 
Cursului de formare CVS pentru profesori, 
a curriculumului CVS pentru copii și a 
aplicației CVS pentru profesori.

Mai exact, studiul își propune să 
investigheze: 

1. Competențele democratice și 
interculturale ale profesorilor (DI) 
înainte și după cursul de formare; 

2. Competențele DI ale copiilor înainte și 
după ce au fost învățați Curriculumul 
CVS; 

3. Satisfacția profesorilor cu aplicația 
CVS; 

4. Cunoștințele, abilitățile și atitudinile 
părinților față de educația DI, precum 
și opiniile comunităților scolastice 
despre educația DI. 

Partenerul CVS, Universitatea din Surrey, 
Marea Britanie, este coordonatorul 
activităților de cercetare CVS.

CVS Cursuri de formare 
pentru profesori

Cursul de formare CVS cuprinde o serie de 
activități reunite pentru abilitarea cadrelor 
didactice responsabile de predarea 
Curriculumului CVS, prin înarmarea 
acestora cu competențe democratice și 
interculturale.
 
Cursul de formre este organizat în două 
părți, fiecare durând o săptămână. 
Activitățile programului de formare 
de două săptămâni promovează 
competențe (de exemplu: deschiderea la 
o alteritate culturală, abilități de gândire 
analitică și critică, empatie, flexibilitate 
și adaptabilitate) derivate din Consiliul 
Europei RFCDC.

Coordonatorul CVS, Universitatea din 
Palermo, Italia, a coordonat dezvoltarea 
și implementarea Cursului de formare 
CVS în colaborare cu partenerul 
CVS, Associazione Identità, Sviluppo, 
Integrazione Onlus (ISI).

CVS Curriculum 
pentru elevi

Curriculumul CVS reflectă o serie de 
activități care permit elevilor cu vârste 
între 9 și 10 ani să își exercite activ 
competențele democratice și interculturale 
la școală și în comunitățile locale.

Curriculumul este un curs bienal care este 
predat în două module: 
• Modulul 1 „Vocea noastră pentru 

școala noastră” 
• Modulul 2 „Vocea noastră pentru 

orașele noastre” 

Fiecare modul cuprinde cele cinci etape ale 
învățării: experiență, comparație, analiză, 
reflecție și acțiune și este predat pe tot 
parcursul unui an școlar. 

Partenerii CVS, Universitatea din 
Palermo, Italia și Associazione Identità, 
Sviluppo, Integrazione Onlus (ISI) 
au responsabilitatea dezvoltării și 
implementării Curriculumului CVS.


